KLAMYDIA
Klamydia er en seksuelt overførbar sykdom som smitter ved seksuell aktivitet med kontakt
mellom kjønnsorganer eller kjønnsorgan og slimhinner i munn eller endetarm. Infeksjonen
forårsakes av en bakterie, som trives på slimhinner i kjønnsorgan, urinrør og endetarm.
Den kan også fremkalle infeksjon i øyets slimhinner.
Riktig bruk av kondom beskytter mot smitte. Kondomet må være på under hele samleiet.
SYMPTOMER
De fleste som er smittet med klamydia er uten plager, og vet derfor ikke at de er smittet.
Klamydia kan forløpe uten symptomer i lang tid, kanskje flere år. Nyoppdaget klamydia
behøver derfor ikke bety utroskap.
Både menn og kvinner kan få svie ved vannlating, noe som lett kan forveksles med
blærekatarr som er vanlig hos unge kvinner, men sjelden hos unge menn. I sjeldne tilfeller
kan klamydia gi leddplager.
Kvinner kan også få forandret utflod eller de kan få mindre blødninger i forbindelse med
samleie eller mellom menstruasjonene. Klamydiabakterien kan spre seg til egglederne og
gi infeksjon som kan føre til sterilitet og kroniske underlivssmerter. Det er derfor viktig å
oppdage sykdommen i tide for å kunne gi behandling. Symptomer på spredning til
egglederne kan være smerter nederst i magen og feber. Ved slike symptomer bør
behandling skje raskt.
Hvis en kvinne har klamydia når hun føder, kan barnet bli smittet og få øyebetennelse eller
lungebetennelse.
Menn kan få svie og utflod fra urinrøret, utslett på penishodet og lette smerter i
penisroten. Hvis klamydiabakterien sprer seg til bitestiklene, kan den gi infeksjon i pungen
som da blir smertefull, rød og hoven.
UNDERSØKELSE
Prøver for å påvise klamydiabakterien tas med bomullspinne fra urinrøret og livmorhalsen.
Klamydia kan også påvises ved urinprøve. Dette er en undersøkelsesmetode som nå er
innført en rekke steder.
Alle med plager som kan tyde på at de har klamydia bør undersøkes. Dessuten bør alle
unge kvinner og menn undersøkes når de har hatt ny partner siden forrige klamydiaprøve.
BEHANDLING
Klamydia behandles med antibiotika. Man skal ikke ha samleie mens behandlingen pågår
og en uke etter avsluttet kur.
Det anbefales kontroll noen uker etter at behandlingen er avsluttet.
GRATIS UNDERSØKELSE OG BEHANDLING
Klamydia er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom i smittevernloven. Dette
innebærer rett til gratis undersøkelse og behandling. Det er viktig å informere nåværende
og tidligere partnere om at man er smittet.
Legen og pasienten skal samarbeide om smitteoppsporing i den hensikt å få undersøkt og
behandlet seksualkontakter som kan være smittet.

